
Hej med jer derude i områderne. 
Jeg har fået en henvendelse fra et par psykologistuderende, der skal til at skrive speciale om at komme ud 
af misbrug, og de skal i den forbindelse bruge nogle, der har lyst til at deltage i en online 
spørgeskemaundersøgelse. 
Jeg har lovet dem at tage kontakt til jer ude i områderne og høre, om I måske kan finde nogle 
interesserede. 
Hele korrespondancen med dem er videresendt her. Kærlig servicehilsen 
Mia 
Vi er to psykologistuderende på Aalborg Universitet som vil skrive et speciale om hvordan det er at komme 
ud af et misbrug. Rigtig meget forskning og viden undersøger hvordan det er at være misbruger, historien 
stopper bare ikke der for den enkelte. Nogle oplever det som en succes, mens andre stadig kæmper, og 
spørgsmålet vi er interesseret i, er hvad der gør forskellen. 
I vores speciale, der bliver udgivet, vil vi forsøge at skabe større opmærksomhed i forskningen på dem, som 
er stoppet med et misbrug. Det kan også hjælpe nogle af jeres medlemmer, at der sættes fokus på mening 
og livet efter et misbrug. Vi håber at i vil hjælpe os ved at tilbyde jeres medlemmer at deltage i et online 
spørgeskema, i midten af marts. 
For at deltage skal man ikke være i et aktivt misbrug, men kan godt være i behandling. Deltagerne 
anonymiseres. 
Derfor vil vi spørge jer, om jeres medlemmer kunne have interesse i at deltage? 
Som tak for deres tid vil vi stille 4xl00,00 kr. gavekort på højkant, som alle deltagere automatisk vil 
konkurrere om ved at deltage. 
Med venlig hilsen 
Benjamin Moldrup, stud.cand.psych., Aalborg Universitet E-mail: Bmoldrl 7@student.aau.dk 
Tlf. nr.: 60547244 
og 
Bergur Djurhuus, stud.cand.psych., Aalborg Universitet E-mail: bdjurl 6@student.aau.dk 
Tlf nr.: 52226313 
 

Tak for interessen og at du vil skrive rundt. Vi er fleksible overfor hvad der passer jer, 
men vi foreslår, rent praktisk, at undersøgelsen forløber sådan her: 

1. Servicerepræsentanterne spørger hvem der kunne være interesserede. 
2. Vi får svar på hvor mange. 

- Her kan servicerepræsentanterne notere, hvem der ønsker at deltage. 
3. Enten 

A) Vi får e-mail adresser på de servicerepræssentanter, som svarer tilbage at 
de har interesserede medlemmer. - I så fald må de meget gerne skrive det er ok 
vi sender et link på deres mail 

 Eller 
B) Du holder selv styr på hvilke servicerepræsentanter der er tale om og vi 
går gennem dig i næste trin. 

 
4. I marts sender vi et link til spørgeskemaet sammen med en samtykkeerklæring. 

- De interesserede besvarer dette og vi får alt den data vi har brug for online. 

 
Vi ved endnu ikke præcis hvor mange deltagere vi har brug for, men vi vil selvfølgelig 
gerne have mange,da alle deltagere er med til at styrke resultaterne. 
Vi håber det var svar på dit spørgsmål. Er der andre ting du gerne vil have svar på? 

 
 
 


